Yhteisrekisterinpitäjyys Metan kanssa
Tämä tiedonanto koskee SPL Company Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä UKKO-konserni)
yhteisösivuja, seurantapikseliä ja viestipalveluita Meta Platforms Ireland Limitedin (jäljempänä
Meta) hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook ja Instagram.
Tiedonanto tulee sovellettaksi esimerkiksi jos tykkäät jostain UKKO-konsernin Facebook- tai
Instagram-sivusta tai -kuvasta tai liityt jonkin UKKO-konsernin ylläpitämän Facebook -yhteisön
jäseneksi tai ryhdyt seuraamaan UKKO-konserniin kuuluvaa yhtiötä Instagramissa tai keskustelet
UKKO-konsernin toimipaikan tai brändin kanssa Facebookin tai Instagramin viestipalveluissa.

Ketkä ovat rekisterinpitäjiä?
Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) ja UKKO-konserni ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin
osin Metassa olevien yhteisösivujen, seurantapikselin sekä viestipalveluiden osalta.
Yhteisrekisterinpitäjyyden ja tietosuoja-asetuksen 13(1)a ja (b) artiklan edellyttämät tiedot
löytyvät Metan tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/policy.

Mitkä ovat rekisterinpitäjien vastuut?
Kukin UKKO-konserniyhtiö on vastuussa Metan sosiaalisen median kanavissa hallinnoimiensa
yhteisösivujen sisällöstä ja ulkoasusta, yhteisösivustoa seuraavien tai siitä tykkäävien käyttäjien
henkilötietojen käsittelystä UKKO-konsernin tarkoituksiin sekä Metan viestipalveluiden
sisältämien viestien sisällöstä.
Meta on yleisellä tasolla vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja
tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta Metan sosiaalisen median
palveluissa, kuten Facebookissa, Instagramissa ja Messengerissä.

Miksi henkilötietoja rekisterinpitäjien toimesta kerätään ja mihin niitä käytetään?
UKKO-konserni käsittelee Metan yhteisösivustojen ja viestipalveluiden kautta saatuja
henkilötietoja käyttäjän suostumukseen tai oikeutettuun etuun perustuen. Henkilötietoja
käsitellään viestintä-, markkinointi- ja asiakaspalvelutarkoituksessa muun muassa:
•
•
•
•

lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja suoramarkkinointiin;
viestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen;
kilpailujen järjestämiseen, mielipidekyselyihin ja asiakastyytyväisyyden selvittämiseen;
mainonnan ostamiseen, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen; ja
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•

Metan viestipalvelussa saatujen yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen.

Meta käsittelee henkilötietoja tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti sosiaalisen median
palveluiden tarjoamiseksi. Henkilötietoja käsitellään tietosuojaperiaatteissa määriteltyihin
tarkoituksiin. Metan palveluiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida Metan hallinnoimien
palveluiden käyttäjäasetuksissa.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
UKKO-konserni saa tietoonsa Metalta yksittäisen Metalle ilmoitetun käyttäjän nimen tai
käyttäjätunnuksen, julkisen profiilikuvan sekä muut Metan sosiaalisen median palvelussa
julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Käyttäjä voi ilmoittaa UKKO-konsernille oma-aloitteisesti
muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa.
Käyttäjä voi rajoittaa UKKO-konsernille näkyvien tietojen laajuutta ja käsittelyä poistumalla
yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Käyttäjä voi myös pyytää Metan viestipalvelussa UKKOkonsernia poistamaan viestipalvelussa käydyn UKKO-konsernin ja käyttäjän välisen keskustelun.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?
Tavoista käyttää rekisteröidyn oikeuksia Facebookissa voit lukea Metan tietosuojakäytännöstä.
Lainsäädännön mukaan käyttäjällä on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjiä kohtaan:
•
•
•
•
•
•

Oikeus saada tutustua henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Vastustamisoikeus
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Keneen voin olla yhteydessä?
Mikäli haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi UKKO-konsernia kohtaan tai haluat lisätietoja
tietoturva-asioista UKKO-konsernissa, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojan
yhteyshenkilöön.

UKKO-konserni / SPL Company Oy
Itämerenkatu 1
00130 Helsinki

Antti Turpeinen
tietosuoja@ukko.fi
050 4111127
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet että
rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Päiväys
Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.1.2022.
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